
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

رتب األعداد التالیة ترتیبا تصاعدیا.-

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

             . % 80تلمیذا نجح  منھم 155تقدم المتحان نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي 

ـ ما ھو عدد التالمیذ الناجحین؟

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

1h15min متوجھا إلى بیت عّمتھ ، فوصل بعد مدة سیر قدرھا 9h  انطلق عامر من البیت على الساعة

في أي ساعة یصل إلى بیت عمتھ؟-

التمرین الرابع:   (1.5ن )
O ومركزھا 2cm  ـ ارسم دائرة نصف قطرھا

                              .[DF AB] یكون عمودیا على [ DF] بحیث [ ـ ارسم قطرین [AB] و [
 . A ، F ، B ، D ـ صل بین النقط

ـ ما نوع المضلع المتحصل علیھ؟

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

50 kg كیسا  وزن الواحد منھا  160عربات محملة بأكیاس من االسمنت تحتوي كل عربة على 5قاطرة تجر 

ـ احسب عدد األكیاس .

ـ ما ھو وزن األكیاس؟

رحلة بنفس الحمولة لنقل اإلسمنت إلى المخزن .20قام صاحب الشاحنة بـ : 

ـ ما ھو عدد أكیاس الحمولة الواحدة؟

1من 1صفحة 

14 ، 13.13 ، 13.5 ، 13.11
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لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

رتب األعداد التالیة ترتیبا تنازلیا.

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

% 25في البنك أخذ منھ  50000DA لشخص مبلغ من المال قدره

ـ ماھو المبلغ الذي أخذه؟

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

وینھي عملھ على الساعة الرابعة والنصف مساء. 9h15min   یستقبل طبیب الحي المرضى من الساعة

احسب مدة استقبال المرضى.-

التمرین الرابع:   (1.5ن )

    .3cm البعد بینھما B و A ـ عین النقطتین
  .B و A یشمل النقطتین ( D ـ ارسم مستقیما (

                            .[A B ] منتصف القطعة H   ـ علم النقطة
ـ استخرج كل القطع المستقیمة الموجودة ، مع أطوالھا .

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

180DA یدفع العمال 350DA :لمعمل ، حیث ثمن الوجبة الواحدة وجبة غذائیة 240یسوق صاحب مطعم یومیا 

للوجبة الواحدة وتسدد المؤسسة المبلغ المتبقي. 

ـ ما ھو الثمن الكلي للوجبات؟

ـ ما ھو الثمن الذي یدفعھ العمال ؟

ـ احسب المبلغ الذي تسدده المؤسسة .

1من 1صفحة 

0.11 ، 11.5 ، 11.05 ، 11.11
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

اختبار في مادة:الریاضیات                                                         المدة: ساعة ونصف   
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

احصر كل عدد عشري بین عددین طبیعیین متتالیین .

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

تلمیذا حیث أن عدد الذكور یمثل ضعف عدد البنات.45في قسم مختلط یحتوي على 

؟ذكورـ ما ھو عدد ال2؟        ـبناتـ ما ھو عدد ال1ـ

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

.14h 45min وتوقف عن العمل على الساعة  7h30min بدأ بناء عملھ على الساعة

؟         1h10min ماھي مدة العمل الفعلي إذا علمت أنھ توقف عن العمل مدة-

التمرین الرابع:   (1.5ن )

مائدة مستطیلة الشكل طولھا cm 38وعرضھا نصف طولھا .                  

ـ احسب مساحتھا.2ـ احسب محیطھا .      1

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

3.25 hL وفي الیوم الثاني 4.75 hL حیث وضع فیھ في الیوم األول ، 10hL لصاحب معصرة زیت خزان سعتھ

ـ ما ھي كمیة الزیت التي وضعھا خالل الیومین ؟

ـ كم ینقصھ زیتا حتى یمتلئ ؟
ـ ما ھو ثمن الھكتو لتر الواحد  من الزیت؟                                6000DA باع كامل الزیت بـ :

1من 1صفحة 

<...5.05...< ، <...22.4...< ، <...142.5...< ، < ...1.52...<
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

في األعداد التالیة:5ماھي مرتبة الرقم 

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

2000 DA قدرھا: استفاد من زیادة  20000DAیتقاضى رجل مرتبا شھریا یقدر

ـ احسب المرتب الجدید.2ـ  احسب  نسبة الزیادة.       ـ 1ـ

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

1h13min    فوصل إلى مدینة سعیدة بعد مرور 9h5min  انطلق قطار من مدینة وھران على الساعة

ما ھو وقت وصول القطار ؟-

التمرین الرابع:   (1.5ن )

ثم ارسم دائرة مركزھا K. الدائرة تقطع المستقیمین في أربع نقط ،       Kـ ارسم مستقیمین متعامدین في النقطة
ھي وضعیة الرباعي الناتج ؟                           ـ ما1صل بینھا لتتحصل على رباعي .  

اإلدماجیة : (4ن) الوضعیة 

45000DA وعلفا بـ :  22600DA : و بقرتان بـ 28000DA خروفا ثمن الخروف الواحد منھا 18اشترى فالح 
ـ جد ثمن الخرفان .

ـ جد ثمن البقرة الواحدة .

ـ ما ھي الكلفة اإلجمالیة؟ 

1من 1صفحة 

500.04 ، 1.45 ، 7.52 ، 15.2
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

حول األعداد  التالیة الى كسور عشریة:

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :
من األعداد التالیة.اكتب عددا عشریا محصورا بین  كل

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

ووصلت إلى مدینة أدرار على الساعة الخامسة مساء وعشرون دقیقة.    14h انطلقت حافلة من مدینة أولف على

احسب مدة الّرحلة.-

التمرین الرابع:   (1.5ن )

 . 2cm: تبعد عنھ بـ A والنقطة (D) ـ  ارسم مستقیما

. O في النقطة  ( D ویكون عمودیا على المستقیم ( A L) یشمل النقطة  ـ ارسم مستقیما (

.A في النقطة ( L M) یكون عمودیا على المستقیم (  ـ ارسم مستقیما (

                                                                                               .(M ) و (D  ) ـ ما ھي وضعیة المستقیمین

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

12m وعرضھا 50m لمواطن  قطعة أرض مستطیلة الشكل طولھا 
ـ ما ھي مساحتھا ؟

و غرس الباقي شجیرات مثمرة.                    20m بنى علیھا منزال مربعا طول ضلعھ  
ـ ما ھي مساحة المنزل ؟

ـ ما ھي مساحة الشجیرات المثمرة؟   

1من 1صفحة 

3066.01 ، 25.1 ، 0.071 ، 1.001

17.5<...<17.3 ، 14<...<13 ، 22.13..<.<22.11 ، 0.9<...<0.1
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

حول الكسور التالیة الى أعداد عشریة.

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

حصر الكسور اآلتیة بین عددین عشریین   .ا

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

3h25min:انطلق دراج من مدینة الجزائر متوجھا إلى مدینة بوفاریك ، حیث قطع المسافة في مدة

11h 45min ما ھو وقت انطالقھ إذا علمت أنھ وصل على الساعة -

التمرین الرابع:   (1.5ن )

.4 cm طولھا [AB ] یشمل قطعة المستقیم ( F) ـ ارسم مستقیما

.    [AB] منتصف القطعة  K ـ علم النقطة1

KB]؟                                                                                            ـ ما ھو طول القطعة2

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

كیسا  من اإلسمنت وزن الواحد  20یوما من العمل ، استھلك یومیا 42تطلب تغطیة جدران مدرسة باإلسمنت 
50kg: منھا

ـ ما ھو عدد أكیاس اإلسمنت المستھلكة ؟ 
ـ ما ھي كتلة األكیاس؟

750DA :ثمن شراء الكیس الواحد 
ـ أوجد ثمن األكیاس ؟

1من 1صفحة 

3003
100

، 22
100

، 105
10

، 78
100

....<3<...
5

، ...<1<...
5

، ...<2<...
5

، ...<4<...
5
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

كتب الكسور اآلتیة بالحروف ا

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

ضع على قطعة مستقیم مدرج الكسور التالیة.

ن ) 1.5 ) التمرین الثالث :

أنجز العملیات التالیة عمودیا.

5h35min+30……….. 3h+2h22mi………. 2h15min+1h50min=…..

التمرین الرابع:   (1.5ن )

6cm طولھا [ AB ]  ـ ارسم قطعة مستقیمة
  . ABC زاویةـ ما نوع ال A وتكون عمودیة على القطعة األولى في النقطة [AC]= 8 cm   ـ ارسم قطعة مستقیمة أخرى

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

1000DA  : ثمن المتر الواحد ، 3.5 m2 ومساحة الثاني 6m2  صنع نجار بابین من نفس النوع مساحة األول
األول .ـ احسب ثمن الباب 

ـ احسب ثمن الباب الثاني . 
ـ ما ھو ثمن البابین معا ؟

1من 1صفحة 

15
100

، 22
1000

، 8
100

، 5
10

5
10

، 8
10

، 9
10

، 15
1
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019دورة: ماي  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

اكتب الكسور اآلتیة بالحروف .

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

اكتب باألرقام ما یلي.

وحدات وجزء مئة.3مئة و52أجزاء من عشرة             ،        3وحدات و9،      مئة و جزء من ألف               

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

أنجز التحویالت التالیة.

4h15min=…………min 1h45min=…………min 2h35mi………min

التمرین الرابع:   (1.5ن )

.[BC وطول نصف قطرھا القطعة [  B ـ ارسم دائرة مركزھا 
ـ ما ھي النقطة التي تقع داخل الدائرة وماذا تسمى ؟   

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

باع تاجر نھایة األسبوع بضاعتھ وفق الجدول اآلتي :

ثمن البیع الكمیة البضاعة 
85 DA 100kg البطاطا 

185 DA 42kg التفاح
55DA 10kg الجزر

ـ ما ھو ثمن بیع كل البضاعة ؟ 

1من 1صفحة 

15
100

، 22
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، 8
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2019ماي دورة:  تیارت-قصر الشاللة –غزال میسوم 

المدة: ساعة ونصف   ضیاتاختبار في مادة:الریا
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

-حول الكسور العشریة التالیة إلى أعداد عشریة .  1

11 11 1
100100100

رتب األعداد العشریة المتحصل علیھا ترتیبا تنازلیا. -2

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :
4h 35minحیث قطع المسافة في مدة : Bإلى المدینة Aن المدینة انطلق متسابق م

؟7h 15minـ ما ھو وقت وصولھ علما أنھ انطلق على الساعة : 

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :
دعدثلثیساويعدد اإلناثأن عامال، حیث582في معمل مختلط یحتوي على 

.العمال
اإلناث.ـ جد عدد 

ھو عدد الذكور؟ـ ما

التمرین الرابع:   (1.5ن )
.[ AB] =4cm ـ ارسم قطعة مستقیمة

                      .[A B [القطعة وتمر بمنتصف  A ـ ارسم الدائرة التي مركزھا
ـ ما ھو طول نصف قطرھا؟

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

120mوطولھا80mاشترى فالح قطعة أرض مستطیلة الشكل عرضھا
ـ ما ھي مساحتھا ؟

قنطارا.15زرعھا بطاطا فأنتج المتر المربع الواحد 
ـ ما ھو منتوج األرض من البطاطا ؟

منتوجھ ألحد تجار الجملة. باع الفالح ثالثة أخماس
ـ عبر بكسر عن كمیة البطاطا الباقیة.                     

1من 1صفحة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2019ماي دورة:  تیارت-قصر الشاللة -غزال میسوم

المدة: ساعة ونصف   ضیاتاختبار في مادة:الریا
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

عشریین:اكتب عددا عشریا محصورا بین كل عددین 

12.9<....<12.5 2.5<.....<2.3 12.9<.....<10.9

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :
النقاط.نقطة استحسان تحصل أحمد على ثالثة أخماس من 100عند معلمتك 

ما ھو عدد نقاط االستحسان التي تحصل علیھا أحمد؟ـ

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :
0ـ  ارسم مستقیمین متعامدین في النقطة 

والتي تقطع المستقیمین في أربع  2.5cm ونصف قطرھا 0ـ ارسم الدائرة التي مركزھا 
نقط ، صل بینھا .

الناتجة؟ـ ما ھو عدد المثلثات 

التمرین الرابع:   (1.5ن )
 . % 75استھلك  260kg وضع بناء شاحنة من الرمل وزنھا

المستھلك؟ما ھو وزن الرمل ـ 
ـ ما ھي كمیة الرمل المتبقیة؟       

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

، رصدت 17800000DAتشجیعا للریاضة قررت البلیة بناء قاعة للریاضات قیمتھا 
التكالیف.مبلغخمسية للغرض البلدی

ـ ما ھو المبلغ الذي رصدتھ البلدیة؟                                           
اضة.والریالمبلغ والباقي تكفلت بھ وزارة الشباب بخمستبرع أصحاب المؤسسات 

المؤسسات؟ـ ما ھو المبلغ الذي دفعھ أصحاب 
ـ ما ھو مبلغ الوزرة؟                                                              

1من 1صفحة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2019ماي دورة:  تیارت-قصر الشاللة -غزال میسوم

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

=،،< قارن بوضع العالمة: >

5.05......5.5 11.200.....11.2 77.1......17.7
ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

فوصلت بعد مدة 12h45minخرجت من المنزل متوجھا إلى المسجد على الساعة 
.            15minسیر قدرھا

ـ في أي ساعة وصلت إلى المسجد ؟

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :
6 cm البعد بینھما  A و B یشمل النقطتین K ـ ارسم مستقیما

. A و B وتقع بین النقطتین 3cm: بـ A تبعد عن H ـ علم النقطة

. 3cm وطول نصف قطرھا H ـ ارسم الدائرة التي مركزھا 

التمرین الرابع:   (1.5ن )
.أمكل الجدول : 16 kg ـ وزن صندوق 

ـ ھل الجدول یحقق تناسبیة ؟ ولماذا ؟ 
الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

:الفالحي ما یليفكر شاب في استثمار أرضھ تطلب مشروعھ 
21500DAـ شراء معدات فالحیة بـ :1
الواحدة.للبقرة 85000DAحلوب بـ : بقرات6ـ شراء 2
24500DAبـ : إسطبلـ بناء 3

ـ ما ھو ثمن البقرات ؟
ـ احسب كلفة مشروع ھذا الشاب .

.55600DAسدد ھذا الشاب القرض بأقساط شھریة ثمن القسط الواحد 
ـ ما ھو عدد األشھر الالزمة لتسدید ھذا القرض؟

1من 1صفحة 

عدد الصنادیق 2 3 4 5 10
(g)الكتلة ... ... ... ... ...
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019ماي دورة: تیارت-قصر الشاللة -غزال میسوم

المدة: ساعة ونصف   اختبار في مادة:الریاضیات
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

رتب األعداد اآلتیة ترتیبا تنازلیا : 

7.5 7.05 7.005 1.75

ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

، وفرت سالي مبلغا قدره950DAعقیل شراء ھدیة ألمھما ثمنھا أرادت كل من سالي و
250.5DA.

ـ ما ھو المبلغ الذي شارك بھ عقیل؟

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

21cm وعرضھا 27 cm ورقة طولھا 
ـ احسب مساحتھا ، ثم محیطھا .

التمرین الرابع:   (1.5ن )

[HB]=2 cm بحیث أن H علم النقطة 4 cm طولھا [AB] ـ ارسم قطعة المستقیم

ـ استخرج كل القطع المتقایسة  .          

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

شجرة 150شجرة تفاح من صنفین ، عدد أشجار الصنف األول 850بستان یحتوي على 
. 50kg : وقدر إنتاج الشجرة الواحدة من الصنف الثاني بـ 14000kg قدر إنتاجھا بـ : 

ـ ما ھو عدد أشجار الصنف الثاني؟
ـ ما ھو إنتاج أشجار الصنف الثاني ؟                                                  

ـ ما ھي كمیة إنتاج البستان؟      

1من1صفحة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2019ماي دورة:  تیارت-قصر الشاللة -غزال میسوم

اختبار في مادة:الریاضیات                                                          المدة: ساعة ونصف   
ن ) 1.5 ) التمرین األول : 

أنجز عمودیا ایلي:

11.5+135.2 11.25-13.52 10×66.5 66.5:10
ن ) 1.5 ) التمرین الثاني :

.75DAحیث ثمن المقلمة225DAمقلمة وآلة حاسبة بـ : الیاساشترى 
ـ ما ھو ثمن اآللة الحاسبة؟

ن )  1.5 ) التمرین الثالث :

240m قاعة مربعة الشكل محیطھا 
ـ ما ھو طول ضلعھا ؟                                                                  

التمرین الرابع:   (1.5ن )

.(D)یوازي  المستقیم (K) ـ ارسم مستقیم

.Lویقطعھ في النقطة (K)  ـ ارسم مستقیما آخر یكون عمودیا على المستقیم

....................................: (L) والمستقیم ( D) ـ أكمل مایلي : المستقیم

الوضعیة اإلدماجیة : (4ن)

95000DA تلمیذا ، قدرت كلفتھا بـ: 80قررت مدرستنا تنظیم رحلة ترفیھیة لفائدة 
ویدفع اتالمیذ المبلغ الباقي بالتساوي. 15000D A :تساھم  الجمعیة المدرسیة بمبلغ قدره

ـ ما ھو المبلغ اإلجمالي الذي یدفعھ التالمیذ؟                                   
ـ ما ھو المبلغ الذي یدفعھ كل تلمیذ؟                                              

1000DA حافالت بمبلغ قدره:  4تم كراء 
ـ ما ھو مبلغ كراء حافلة واحدة؟

1من 1صفحة 
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